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 مجعية الدول األطراف
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 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

 

  تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني

 ظفني باحملكمة اجلنائية الدوليةيف جمال تعيني املو

  مذكرة من األمانة

، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦املؤرخ  ICC-ASP/8/Res.3 من القرار ٣٨عمال بالفقرة    
عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني  يقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه إىل اجلمعية التقرير

وهذا التقرير يعكس . تنظر فيه اجلمعيةكي ل حملكمة اجلنائية الدوليةيف جمال تعيني املوظفني با اجلنسني
  . مع احملكمةحصيلة املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب
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  مقدمة  -أوال

تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل يف ") اجلمعية"( مجعية الدول األطراف نظرت  -١
 تشرين ٢١ يف )١(")احملكمة ("ن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدوليةوالتواز
مبواصلة العمل "التوصيات الواردة يف التقرير، وأوصت املكتب اجلمعية وأيدت . ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

وذج القائم، دون مع احملكمة لتحديد السبل الكفيلة بتحسني التمثيل اجلغرايف العادل يف إطار النم
اإلخالل بأي مناقشات جتري مستقبالً بشأن مالءمة النموذج احلايل أو عدم مالءمته، فضالً عن إبقاء 
مسألة التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني قيد االستعراض، وتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل 

  .)٢("الدورة التاسعة للجمعية

، تقريراً مرحلياً لكي ينظر فيه الفريق )ترينيداد وتوباغو(يدن تشارلز وأعد امليسر، السيد إ  -٢
وأحاطت الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف علماً ذا . العامل التابع للمكتب يف نيويورك

 .)٣(التقرير

، أجرى امليسر مشاورات غري رمسية من أجل إعداد ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨ويف   -٣
وأجرى أيضاً مشاورات ثنائية مع .  عن املوضوع لكي ينظر فيه الفريق العامل يف نيويوركتقرير حمدث

وتلقى امليسر أيضاً مدخالت من بعض الوفود عن طريق الربيد . بعض الوفود للتحقق من بعض آرائها
  .  االلكتروين

 معلومات حمدثة عن ويف املشاورات غري الرمسية، قدمت مسجلة احملكمة، السيدة سيلفانا آربيا،  -٤
اجلهود اليت يبذهلا قلم احملكمة ملعاجلة موضوع التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني باملوارد 

وقدم قلم . وأدت هذه اجلهود إىل زيادة عدد احملاميات األفريقيات املدرجة بقائمة احملامني. احلالية
  .احملكمة أيضاً التدريب الالزم هلن

ملسجلة أيضاً إن قسم املوارد البشرية قام بزيارة بعض الدول األطرف املمثلة متثيال وقالت ا  -٥
 ٨ ٦٢٢ نتيجة لذلك وتلقت احملكمة. ناقصا للنظر يف أفضل الطرق لتقدمي طلبات التوظيف باحملكمة

 عام وبلغ عدد الطلبات يف، ٢٠١٠سبتمرب /يناير إىل أيلول/طلباً للتوظيف يف الفترة من كانون الثاين
  .)٤( طلبا١٣ً ٩٠٢

وأبرزت املسجلة كذلك اجلهود املبذولة لضمان مراعاة التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني   -٦
  .يف برنامج الزمالة والزائرين الفنينياجلنسني عند اختيار املشاركني 

                                                      
)١( ICC-ASP/7/21.  
كمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، ائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمح  الوث)٢(

  .٢٧ الفقرة ،ICC-ASP/7/Res.3الثالث، الد األول، اجلزء ، )ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨ نوفمرب/  تشرين الثاين٢٢- ١٤
 وازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والت ) ٣(

(ICC-ASP/8/47).  
 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠تقرير احملكمة عن حالة املوظفني يف ) ٤(
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عن رأي  ٢٠١٠أكتوبر /  تشرين األول٢٨وأُعرب أثناء املشاورات غري الرمسية اليت جرت يف   -٧
مفاده أن اخنفاض عدد املشاركني يف املشاورات قد يرجع إىل ارتياح الوفود للتقدم احملرز على النحو 

  .الذي يتبني من اإلحصاءات املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني

حيب بالتقدم احملرز، تعليقات إضافية والحظ امليسر أنه يلزم أن تقدم الدول، على الرغم من التر  -٨
ودعا الدول إىل أن تقدم أيضاً تعليقات بشأن تطبيق منوذج األمم املتحدة لتعيني . بشأن األرقام احملدثة
  .ووردت من الدول األطراف تعليقات الكترونية أيضاً. املوظفني باحملكمة

  النتائج  -ثانيا

حملكمة الوظائف الفنية با يف املائة من ٤٩,٥٨ غلنأن اإلناث يشالواردة  من اإلحصاءات تبين  -٩
  .)٥(، بفارق يبلغ ثالثة موظفنيالوظائفتلك يف املائة من  ٥٠,٤٢الذكور بينما يشغل 

 من املوظفات ١٧٥ من املوظفني الذكور و١٧٨وتبين من البيانات اليت وردت مؤخراًً أن   -١٠
ما يتعلق باحملكمة بأكملها،  هناك تفاوت بني وفي. يشغلون وظائف من الفئة الفنية وفئة املديرين

 من اإلناث، ويقع معظم التفاوت يف ٤٤٤ موظفاً مقابل ٥٠٧املوظفني حيث يبلغ عدد الذكور 
 .)٦(الوظائف الثابتة باحملكمة

 ١٢,٥٧واستنادا إىل العدد احلايل للدول األطراف يف نظام روما األساسي، تعتزم احملكمة تعيني   -١١
 يف املائة من أوروبا الشرقية،  ٨,٢٨ يف املائة من آسيا، و١٨,٥٤من موظفيها من أفريقيا، ويف املائة 

 يف املائة من دول أوروبا ٤٦,٣٨ يف املائة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و١٤,٢٤و
 أن ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٢وتبين من اإلحصاءات اليت أجريت يف . )٧(الغربية ودول أخرى

 دولة غري ٥٦ دولة ممثلة متثيال ناقصاً، و١٣ دولة ممثلة متثيال متوازناً، و١٨ دولة ممثلة متثيال زائداً، و٢٧
  .)٨(ممثلة على اإلطالق

املعينني من دول أفريقية،  يف املائة من املوظفني ١٥,٤٦، كان ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠وحىت   -١٢
 يف املائة من دول ٨,٥٢ يف املائة من دول أوروبا الشرقية، و٦,٩٤ يف املائة من دول آسيوية، و٦,٩٤و

  .)٩(من دول أوروبا الغربية ودول أخرىيف املائة  ٦٢,١٥أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و

احملكمة األولوية يف التوظيف لرعايا الدول األطراف وأكّدت الوفود على ضرورة أن تويل   -١٣
قبول الطلبات من احملكمة تواصل على أن  ووافقت أيضاً. ام روما األساسيوالدول املوقعة على نظ

 .)١٠(رعايا الدول األخرى عند االقتضاء

                                                      
 . املرجع نفسه)٥(
  .املرجع نفسه )٦(
 .املرجع نفسه  )٧(
  .٢٠١٠أكتوبر / كانون األول١٢لتوزيع اجلغرايف يف ا  )٨(
 .٢٠١٠سبتمرب / ايلول٣٠ير احملكمة عن حالة املوظفني يف تقر  )٩(
  .٤، املرفق، الفقرة ICC-ASP/1/Res.10.الرابع اجلزء ،)ICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢  ...لدورة األوىلا... الوثائق الرمسية  )١٠(
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  التوصيات  -ثالثا

ينبغي أن تواصل احملكمة تعزيز اخلطوات اليت اختذا بشأن تعيني اإلناث، السيما يف الوظائف   -١
  .اإلدارية العليا باحملكمة

  .كمة للتفاوت القائم بني املوظفني من الفئات األخرى باحملكمةوينبغي أن تتصدى احمل  -٢

قسم املوارد البشرية التابع للمحكمة، يف حدود املوارد املتاحة، الزيارات اليت واصل يينبغي أن و  -٣
  .إلذكاء الوعي بفرص العمل املتاحة باحملكمة ناقصاً لدول املمثلة متثياليقوم ا ل

وسائل اإلعالم استخدام وظائف الشاغرة بنشر املعلومات املتعلقة بالكمة احملينبغي أن تواصل و  -٤
  .املختلفة

تدابري نافذة ودائبة لنشر املعلومات املتعلقة بالشواغر يف املناطق اليت احملكمة ينبغي أن تستخدم و  -٥
عاملية  كفالة التشهد متثيال ناقصا بغية اجتذاب رعايا أكرب عدد ممكن من الدول فتسهم بذلك يف

  .لنظام روما األساسي

 احملكمة األولوية يف التوظيف لرعايا الدول األطراف والدول املوقعة على نظام يلينبغي أن توو  -٦
   تواصل قبول الطلبات من رعايا الدول األخرى عند االقتضاء  وأنروما األساسي

نبغي تقييم املستفيدين من وي. وينبغي بذل جهود لتوسيع نطاق برامج الزمالة والزائرين الفنيني  -٧
امج الزمالة احلائزين على املهارات املطلوبة من أجل تعيينهم يف الوظائف الشاغرة عند نبر

 .وجودها

 أن مناذج األمم املتحدة تبينالنظر يف اعتماد مناذج بديلة حيث احملكمة أن تواصل ينبغي و  -٨
  .)١١(يف جمال تعيني املوظفني ن بني اجلنسنيالقائمة ال تؤدي إىل التمثيل اجلغرايف العادل والتواز

، مبا يف ذلك جتذاب واستبقاء املوظفني املؤهلني ذوي اخلربة العاليةوينبغي أن تواصل احملكمة ا  -٩
  .عن طريق االبقاء على شروط وأوضاع خدمهم قيد االستعراض املستمر

بينة يف التقرير املرحلى للميسر من وينبغي أن تواصل احملكمة استخدام وسائل اإلعالم املختلفة امل  -١٠
  .أجل نشر املعلومات عن الشواغر

وينبغي إعطاء مهلة زمنية للمحكمة مدا سنة واحدة ملعاجلة بعض القضايا املعلقة بشأن   -١١
  .املوضوع وتقدمي تقرير عنها إىل مجعية الدول األطراف يف دورا العاشرة

_________  

                                                      
 باحملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني  )١١(

(ICC-ASP/6/22/Add.1)املرفق الثاين عشر ،. 


